
في     ك نشر مما ع والبهتان الزور شف

دستور 
)  1السلطان   (

:  ... ـ       وبعد الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد

بتاريخ      الدستور صحيفة نشرت صفر   13فقد الموافق  1416من هـ

11/7/1995      : نفسه   على أأطلق متطرف تنظيم اكتشاف بعنوان اا خبر م

 :    .[ الخبر [  في وجاء المام بيعة كانوا(    اسم التنظيم أعضاء أن للم عع و

أنهم         كما والقضائية المنية وبالجهزة الردن في عحكم بال أيكفرون

ررمون        عيح و الوقاف لوزارة تابعة لنها بالمساجد، الصلة ررمون عيح

( المدارس    في الولد .تدريس
: ـ      وقفات أربع الخبر هذا مع ولنا

: الولى  (   الوقفة  : أطلق  متطرف تنظيم اكتشاف قولهم

.([ المام   [   بيعة حركة اسم نفسه على

: ـ   كذبات ثلث وفيه

: الولى  العتقال      الكذبة أن القارئ أوهمت الصحيفة أن

سبعة           قبل كان ذلك من أ والصحيح الخبر هذا تاريخ مع جرى

ذلك         في ولهم وسياستهم، الطواغيت كذب ولكنه اا شهر عشر

البلد         ظروف على عمطلع ال اللبيب العاقل يعرفها شتى مآرب

. المتهلهلة  المهترئة
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: الثانية  )    الكذبة ) : ونحن  تنظيم، هناك فليس تنظيم قولهم

في          ملها عك للمة بذلناها التي العظيمة دعوتنا نقوقع أن نرفض

عموم         من طائفة نحن بل فيه، عنعادي و عنوالي تنظيم،

الظاهرة         الطائفة من يجعلنا أن الله على نحتسب المسلمين

النبي        أخبر التي تعالى الله بأمر من: (   القائمة يضرهم ل أنهم

    ( هذا        سار من مل وك الله أمر أي يـأت حتى خذلهم من ول خالفهم

. علينا           ما وعليه لنا ما له وننصره، نتوله أخونا فهو الدرب

: الثالثة  ).الكذبة ) : متطرف  قولهم

بشرع         ل الله بشرع والنحراف التطرف عيقاس إنما نقول

دين        عن وانحرف تطرف من والمتطرف وأوليائه الطاغوت

المنحطة،        أفكاره زبالت واستبدل سبحانه شرعه وعطل الله

اليهود        من أوليائه وترهات المهترئة، المتهافتة ذهنه ونخالت

منهاج           على كان من أما ، مهار الق الواحد الله بشرع والنصارى

على        فهو والسلم الصلة عليه إبراهيم ملة وم المرسلين

قال         متطرف، ول عمنحرف غير قويم ومنهاج مستقيم صراط

أنا{        تعالى:  بصيرة على الله إلى أدعو سبيلي هذه قل

{ اتبعن  : ومن تعالى   اا{   وقال مستقيم صراطي هذا من وأ

{ سبيله        عن بكم فتفرق السبل تتبعوا ول .فاتبعوه

: الثانية  (    الوقفة  : كانوا  التنظيم أعضاء أن ععلم و قولهم

.( والقضائية       المنية وبالجهزة الردن في عحكم بال أيكفرون

الرئيسية          عتهمتنا وهو به، ندين الذي ديننا هو هذا نقول

الله            إلى بها نتقرب نحن بل اا، أبد منها نتبرأ ل التي والساسية

 )  : خصمان       هذان المسماة الورقات في ميناها ب وقد وجل، عز

 )  :    ( محكمة   عمحاكمة المسماة الخرى و مبهم ر في اختصموا
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       .( أن   الله ونسأل أنستقيل، ول لقيل أن فلن عقضاتها و الدولة أمن

.       . الله  أعداء يا بغيظكم موتوا قل بيعنا عيربح

: الثالثة  (   الوقفة  : الصلة  ررمون عيح أنهم كما قولهم

.( الوقاف     لوزارة تابعة لنها بالمساجد

أكثر:           اا كذب منهم نتوقع ونحن الله، أعداء جهل من هذا أقول

         . ـ  بعده يأتي والذي هذا بمثل عرمينا وقد كيف ذلك من

والسلم،         الدعوة إلى ينتسبون ممن كثير من ـ وللسف

. .. ؟؟     الدين أعداء من بغيرهم فكيف

     .. الصلة      عن ننهى أننا هو اا، أبد منه نبرأ ل الذي والصواب

كانوا         سواء وأنصاره، عجنده من وسدنته الطاغوت أولياء خلف

له          يدعون الذين المساجد أئمة من أو الرسميين عساكره من

الباطل         دينه تسويغ أجل من الباطلة الشبهة عيقيمون و بالنصر،

       " إلى" يدعون الذين الحق دعاة على مرشونه عيح و الديمقراطية

    . خلفهم،     عنصلي ل فهؤلء والتنديد الشرك من والبراءة التوحيد

من           بها الله أنزل ما محدثة بدعة خلفهم الصلة نعد بل

       ) : منه.   ليس ما هذا أمرنا في أحدث من الحديث وفي سلطان

.( رد  فهو

الله       رسول أمر من يكن الشرك    ولم أنصار خلف الصلة

سافرتما         (  إذا أصحابه لبعض قال أنه عنه ثبت قد بل وأوليائه

 (  )    ( وأولياء    أحدكما رواية وفي أكبركما وليأمكما فأذنا

لعداد          في هم بل منهم، ولسنا منا ليسوا وأنصاره الطاغوت

 : تعالى     قال ملوهم، تو الذين منكم{  المشركين يتولهم ومن

 { منهم  أنصار        فإنه من الله أعداء خلف للصلة فتركنا

قربة       وأوليائهم الوضعي القانون وعبيد الكفري الدستور
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     .. أعداء      يا بغيظكم موتوا قل وعل مل ج الله إلى بها مرب نتق

الله.

عنصرة          عيظهر ل منهم كان من الوقاف أئمة سائر أما

أن          عن ال فض خلفهم، الصلة ررم عنح فل تأييدهم أو الطواغيت

الذي         المنصب هذا بمثل للعمل عبغضنا و كراهتنا مع عنبطلها

. للطواغيت    الدينية الولية عيعطي

الوقاف،         لوزارة تابعة لنها المساجد في الصلة تحريم أما

الله         رسول صلى فقد اا، أبد بهذا نقل المسجد  فلم في

  . في        وصلى مكة في الكافرة قريش ولية تحت وهو الحرام

مره          ض فما الروم، هرقل ولية تحت وهو المقدس بيت مسجد

ذلك.

 ... وليس         فيه يؤم من على ولكن البناء، على الكلم فليس

   . ذلك       في والصل عنصلي؟؟ أمن خلف ولكن عنصلي، أين الكلم

النبي   ).  قول     ) صص:  ن وهو اا وطهور اا مسجد الرض لي عجعلت

النص           ورد ما إل الرض بقاع في مسجد مل ك يشمل صم عا

وقارعة        البل ومرابض القبر على المبني كالمسجد بإستثنائه

صفاته         جاءت الذي لضرار ال مسجد ومنه ذلك، ونحو الطريق

الوقاف         ولية تحت مسجد مل ك وليس التوبة، سورة في

مسجد          صفات فيه اجتمعت ما إل كذلك يكون الجبرية الكافرة

كانت          الذي الله عبد الملك مسجد ذلك أمثلة ومن الضرار،

الباب         هذا في ولنا الشركية، البرلمان جلسات فيه تعقد

     "  : أولياء  خلف الصلة وحكم الضرار مسجد سميناه مصنف

.    " طبعه  الله يسر موابه عن و الطاغوت
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: الرابعة  (   الوقفة  : في  الولد تدريس ررمون عيح و قولهم

المدارس).

في:          والصل الخلق، أكذب فهم كذبهم فوق كذب هذا عيقال

على         قرينة تأتي حتى التصديق، وعدم والريب الشك كلمهم

النبي           قول تحت دخل جاء إن الذي القليل، النادر صدقهم

.(   ) : كذوب   وهو صدقك الكبر إمامهم في

على         هكذا المدارس جميع في الدراسة ررم عنح ل فنحن

أذكى         الله بفضل وهم الطيبة مدارسهم لهم فأولدنا الطلق،

المخنثين         الطواغيت أولد من كثير من وأحفظ وأعلم وأفهم

   .. الدراسة    ررم عنح وإنما والفواحش المخدرات على عمدمنين ال

الدستور        فيها عيمدح التي الكافرة، الطاغوتية مدارسهم في

وأولياءهم       للطواغيت فيها عيهتف و الوضعي، والقانون الكفري

. وفجور          دد فسا عبؤر ذلك فوق وهي الله دين فيها مب عيس و

منذ         للطاغوت للمها عنس أن أكبادنا لفلذات نرضى ل فنحن

عن        ررفهم عيح و الشركي، دينه على عيربيهم ل أظافرهم عنعومة

ودينه        الطاغوت لحرب حياتنا نذرنا الذين ونحن التوحيد،

. به       الكفر إلى مناس ال ودعوة منه والبراءة

كذباتهم        من كذبة اا عمطلق هكذا المدارس جميع فتحريم

الحق         ربسوا عيل ول دل، جه عدعاة أننا مناس ال على عيوهموا ل الكثيرة

اعتزالهم        إلى فيها ندعوا التي دعوتنا موهوا وليش بالباطل

تمدح       التي مدارسهم واجتناب وأوليائهم طواغيتهم واعتزال

متداول         كتاب ذلك في ولنا طواغيتهم باسم وتهتف مجد عتم و

." المدارس: "      فساد بهجر الفوارس القادة إعداد باسم
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لن           وذلك الكثير، عبهتانهم و زورهم من إليه التنبيه لزم ما هذا

مماعين          س المسلمين صفوف في من أ كتابه في أخبر قد الله

... المشككين  للمرجفين

يكبتهم         وأن نحورهم، في كيدهم يجعل أن الله فنسأل

. النصير         ونعم المولى نعم ومولنا حسبنا هو خائبين، ويقلبهم

المقدسي    عاصم محمد أبو

الردن    ـ سواقة سجن

والسلم      1416صفر  الصلة عليه المصطفى هجرة من
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في      نشر مما ع والبهتان الزور كشف

دستور 
)2السلطان   (

:  ... ـ       وبعد الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد

بتاريخ      الدستور صحيفة نشرت الولى    29فلقد جمادى هـ 1416من
:23/10/1995الموافق  ـ   عنوان تحت م

   ... القضية    من فانسحبوا المحامين كفروا المتهمون

 : المقال   في قضية(      وجاء في المتهمين عن الدفاع وكلء انسحب

        [ تكفير[  بسبب أمس الدولة أمن محكمة قاعة من المام بيعة

 ..! إلى       الدين عن خارجين واعتبارهم لهم الستة المتهمين

ل:          أنهم بقولهم الدفاع وكلء المتهمون كفر أن وبعد قولهم

صالح         المحامي ووقف محام، أي عنهم عيدافع بأن يرغبون

)  : كنت        قال حيث متهمين أربعة عن الدفاع وكيل العرموطي

     ... نص      يوجد ل أنه وحيث المتهمين هؤلء عن عأدافع أن أتمنى

وحيث          المجموعة، هذه عن الدفاع أتولى أن من يمنع سماوي

الرسول    .   أن وفي       الجاهلية في الفضول لحلف في اشترك قد

   )  : لحلف      إلى عدعيت لو والسلم الصلة عليه قال حيث السلم

( لجبت     السلم في وأنا انتهى.الفضول

    .. فيها     الوقوف عنطيل لن وقفتين المقالة هذه مع ولنا

في         اا سوء فيها، جاء الذي والمكشوف عصراح ال الكذب مع



 )  (   ) المحامين:  من وأ ، المحامين مفروا ك المتهمون قولهم

لهم        المتهمين تكفير بسبب المحكمة قاعة من انسحبوا

    (.. أعادوا    أنهم زعمهم أو الدين عن خارجين واعتبارهم

على         لطلعهم منها أخرجوهم أن بعد المحكمة إلى المتهمين

.. الصراح         كذبهم من ذلك غير أو اتخذت التي الجراءات

وقوانينهم       عقضاتها و المحكمة من تبرأنا نحن نعم

. القوانين        تلكم إلى يتحاكم دم محا مل ك ومن الوضعية

تكفير       لكن باختيارنا، محامين توكيل رفضنا نعم

   .. نرضى      ل فنحن فيها نخض لم مسألة بأعينهم المحامين

من         الشرعي والبرهان بالدليل إل بمسألة نخوض أن لنفسنا

 ..      .. وإنما    إليها نتعرض لم مسألة وهذه رسوله منة وس الله كتاب

: ـ     لمرين المحامين لتوكيل رفضنا كان

 : التحاكم      الول  إنكار أصولها من التي دعوتنا إظهار

    .. القوانين    تلكم من والبراءة الكافرة الوضعية القوانين إلى

.. إليها   يتحاكمون ومن

: حساباتهم       الثاني  في محسومة قضيتنا نن أ نرى نحن

 .. اا       خصوص جاهزة الحكام وأن العامة، المخابرات دائرة من

.. وإنما        زنازينهم في قضيناها التي الطوال التعذيب أشهر بعد

دينهم         على اا حفاظ محامين تعيين بعد محاكمتنا على مصرون ي

" الديمقراطية  " الباطل .)1(الكفري بالعرفية     يتهموا ل وحتى

)
كفري          )1( دين أنها مينا وب الديمقراطية في القول فصلنا قد

الديمقراطية       "  المطبوعة رسالتنا في تعالى الله لدين مناقض

 . فراجعها..".  دين



فل          الورقات، هذه من عمرادنا هذا فليس حال مل ك وعلى

الله            لشرع ترجو ل محكمة من اا صادر دام ما كذبهم من عجب

السلطانية        الصحيفة هذه عبر اا منشور دام وما اا، وقار

 .)2(الكافرة...
. العرموطي        المحامي كلم مع الوقفتين تلك سنقف لكننا

الولى   (   الوقفة  : يمنع:  سماوي مص ن عيوجد ل قوله عند

.( المجموعة       هذه عن الدفاع أتولى أن من

اا         احتكام أو اا استناذ ستتوله الدفاع هذا كان إن فنقول

 : تعالى         قوله من أت أن فأين الوضعية، الكفر قوانين ألم{إلى

وما          إليك عأنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر

وقد         الطاغوت إلى يتحاكوا أن عيريدون قبلك من عأنزل

ال         ضل يضلهم أن الشيطان عيريد و به يكفروا أن عأمروا

 {، اا : بعيد تعالى  أحسن{    وقوله ومن يبغون الجاهلية عحكم أف

{ دقنون     عيو دم لقو اا عحكم الله النصوص.    من من ذلك وغير

. تعالى         الله شرع غير إلى تحاكم لمن لة مذام ال الكثيرة

: الثانية   للتحاكم    الوقفة العرموطي المحامي احتجاج

النبي      باشتراك الوضعية القوانين .. إلى ولقد   الفضول بحلف

العاقل        اللبيب تكفي قصيرة بكلمات المحكمة في قاطعته

بالدانمارك         السلمي للعلم النور في إخواننا قام وقد

   . سماعها    على فاحرص سمعية أشرطة على بتسجيلها

)
يكثرن             )2( أمن لم امرأة المقالة كاتب من أ ذلك إلى عاضيف إذا فكيف

أهل             أكثر أنهن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر وقد والقال القيل

؟؟.. منار ال



     )  : تحاكم    فيه يكن لم الفضول لحلف فقلت الشبهة هذه لرد

      ( هذه  لجل المحكمة من إخراجنا وكان الطاغوت إلى

:      .. ـ   فأقول للحق اا بيان هنا مصلها أف
ع و لغير الموجزة الكلمات

النظر          ثم ومن لحلف ال ذلك حقيقة معرفة من ال أو لبد

... الدللة؟؟          وجه وما المقام هذا في به الستدلل يصح هل

ـ: فأقول
"  : البداية        كتابه في تعالى الله رحمه كثير ابن ذكر

الجزء"[  ] .290ص  2والنهاية
     ) لحلف:  والسلم الصلة عليه شهوده في فصل

      ) : بن)    الله عبد دار في شهدت لقد حديث فيه وذكر الفضول

أن          تحالفوا لجبت، السلم في به عدعيت لو اا حلف جدعان

  ( أول        وكان مظلوم ظالم يعد وأل أهلها على الفضول يردوا

الزبير           منة س بعشرين المبعث قبل وذلك إليه ودعا به تكلم من

مكة           قدم زبيد من ال رج أن سببه وكان المطلب عبد بن

فاستعدى         حقه فحبس وائل بن العاص من فاشتراها ببضاعة

اا        وسهم اا وجمح اا ومخزوم الدار عبد الحلف الزبيدي عليه

وزبروه           وائل بن العاص على عيعينوا أن فأبوا كعب، بن وعدي

أبي            على أوفى الشر، الزبيدي رأى فلما ـ الرجل انتهروا أي ـ

في           وقريش الشمس طلوع عند ـ مكة في جبل ـ قبيس

   : يصرخ       شعر أبيات صوته بأعلى فنادى ـ الكعبة حول أنديتهم

        (... المطلب  عبد بن الزبير ذلك في فقام بمظلمته فيها

مرة:          بن وتيم وزهرة هاشم فاجتمعت مترك، لهذا ما وقال

اا،           طعام لهم فصنع ونسبه لشرفه جدعان بن الله عبد دار في

وتعاهدوا         فتعاقدوا حرام شهر في القعدة ذي في وتحالفوا



يؤدى          حتى الظالم على المظلوم مع واحدة اا يد ليكونن بالله

 ...       ... ثم  الفضول حلف الحلف ذلك قريش ممت فس حقه إليه

الزبيدي         سلعة منه فانتزعوا وائل بن العاص إلى مشوا

: ـ         ذلك في المطلب عبد بن الزبير وقال إليه، فدفعوها

وتحالفوا    تعاقدوا الفضول من مكة           إ ببطن عيقيم أل

ظالــــم

وتواثقوا                            تعاقـدوا عليه صر           أم
سالــــم     فيهم مر والمعت فالجار

   : من       ال رج من أ الحديث غريب في ثابت بن قاسم وذكر

 " " من          القتول لها عيقال له ابنة ومعه اا مج حا مكة قدم خثعم

ميبها         وغ الحجاج، بن نبيه منه فاغتصبها العالمين، نساء أوضأ

:        : له   فقيل الرجل؟ هذا على يعدين من الخثعمي فقال عنه،

  :     . حلف   لل يا ونادى الكعبة، عند فوقف الفضول بحلف عليك

انتصبوا!          وقد جانب، مل ك من إليه يعنقون هم فإذا الفضول

  :     : اا  نبيه إن فقال فمالك؟ الغوث، جاءك يقولون أسيافهم،

   . حتى      معه فساروا اا قصر مني وانتزعها بنتي في ظلمني

  : الجارية        أخرج له فقالوا إليهم، فخرج داره، باب على وقفوا

 :  ! أفعل،        فقال عليه تعاقدنا وما نحن ما علمت فقد ويحك،

     : حة     لق شخب ول له وال ل قالوا ف لة، اللي ها ب عوني مت كن )3(ول

.     . ( والنهاية  البداية من اا مختصر اهـ إليهم فأخرجها

عليه        أثنى الذي الحلف هذا لحقيقة ومدحه، فالمتأمل

ـ          والسيوف بالقوة المظلوم، نصرة على اجتمع حلف أنه يرى

 ... الطواغيت      إلى والتحاكم الوضعية بالقوانين ل

)
)3( . الناقة           لة أب لل أح مقدار حتى ول وقت أي عندك نبقيها ل أي



استشهدت         التي هذه مهنتك في عرموطي يا كنت فإذا

أو          معصية ارتكاب دون بالقوة المظلوم تنصر الحلف بهذا لها

  . تجد      ولن سديد واستدللك فاستشهادك الطاغوت إلى تحاكم

هذه           مهنتك في لكنك النصرة، هذه مثل في عيعارضك من منا

   ... قوانين      إلى وتتحاكم الله بشرع تحكم ل محكمة تعظم

     ... ما     أمرين من اا واحد فاختر الله لدين مناقضة كافرة وضعية

        : فيه    كان الفضول حلف أن تزعم أن إما ثالث من سواهما لك

أهلها           إلى المظالم لرد الكفر قوانين إلى التحاكم أعني ـ ذلك

اا             قياس كان وإل كذلك كان إذا إل هنا به الستدلل يصح ول ،

   ... لم       زعمته وإن الفاسد القياس هو وذلك الكبير، الفارق مع

 ... والقائل         معدم الموضع هذا في والدليل بدليل إل منك نقبله

الرسول       على الحقيقة في منع ش يمدح    بذلك حينما يتهمه لنه

الله          صلوات ذلك من له وحاشاه الطاغوت، إلى يتحاكم اا حلف

     ... الله  رسول اتهم ومن عليه يتهمه    وسلمه لنه كفر، اا عامد

الرسول       عبعث ما الذي الكفر، الله     بمدح رسل من غيره ول

... اجتنابه           إلى مناس ال ودعوة منه والبراءة به الكفر أجل من إل

واجتنبوا{          الله اعبدوا لن أ ال رسو دة مم أ مل ك في بعثنا ولقد

.الطاغوت}
ذلك           من صء شي الفضول حلف في يكن لم تقول أن أو

إلى           تحاكم أو كفر فيها ليس بطرق للمظلوم اة نصر كان وإنما

   ... حجة...     فيه وليس المبين الحق هو وهذا الطاغوت

          ...، المذكور المحامي كلم من إليه التنبيه لزم ل ما هذا لعملكم

مهنة         في التفصيل ميق الض المحل هذا من المقصود وليس

بل           ذلك، محل هذا ليس إذ فيها، الشرع حكم وبيان المحاماة



وإنما          هذا، من أكثر واستدلل وبسط در نظ إلى يحتاج ذلك

الدعاة...          من كثير أج أل أو التي المذكورة، الشبهة تلك دد ر المراد

الوجه          هذا على بها بالستدلل الباطل من متنوعة أبواب في

العوج...
التشريعية        البرلمانات أصحاب شبه من اا أيض هي إذ

هؤلء          من لحد حجة ل أنه علمت وقد الشركية، والمجالس

الله...     رسول وحاشا فيه       بها اا حلف يمدح أو عيشارك أن من

إلى           تحاكم فيه يكون أن عن ال فض وشرعه الله لدين اة مخالف

. العظيم       الباطل من ذلك غير أو الطاغوت

اا   وآخر ال أو  والحمد

المقدسي     عاصم محمد أبو

الردن    ـ سواقة سجن

الثنين   الولى    29مساء جمادى لـ  1416من الموافق هـ
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